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Opdracht van de diaconie is om daar waar nodig en mogelijk hulp en bijstand te verlenen. Allereerst
is dat voor hen die binnen de eigen gemeente hulp nodig hebben, maar direct daarnaast ook voor
hen die buiten onze gemeente in nood zijn. Om deze opdracht uit te voeren beschikt de diaconie
over beperkte menskracht en bescheiden middelen. Een van de taken van de diakenen is dan ook om
daar waar mogelijk en nodig anderen te stimuleren hulp en bijstand te bieden. Wij zijn blij om te
merken dat er binnen onze gemeente door velen (zichtbaar en minder zichtbaar) daadwerkelijk hulp
wordt geboden.
Het bieden van hulp is vooral praktisch van aard. Meer dan eens is het voldoende om een ander licht
op de zaak te laten vallen of de weg naar de juiste instanties te wijzen. Om deze reden wil de
diaconie zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van de wettelijke mogelijkheden voor
ondersteuning. De beperkte omvang van de diaconie (zowel in menskracht als in financiële middelen)
maakt het noodzakelijk (en goed) om creatief te zijn. Wij kunnen in beginsel vooral tijdelijke hulp
bieden (ook financieel), waarbij het bieden van hulp ook moet leiden tot een (liefst structurele)
oplossing van het probleem.
Met betrekking tot het diaconale vermogen zetten we in op het reëel in standhouden van het
diaconale vermogen. Wij streven nadrukkelijk niet naar een groei van dit vermogen.
In het verslagjaar hebben wij de volgende activiteiten verricht:
1. Verschillende personen (binnen en buiten de gemeente) zijn (financieel) ondersteund om
problemen op te lossen, dan wel hanteerbaar te maken;
2. Verschillende lokale organisaties met als doelstelling het bevorderen van de onderlinge band zijn
door ons ondersteund met een bijdrage. Zo hebben wij meegedaan aan de ouderenvakantieweek;
3. Verschillende organisaties die landelijk en wereldwijd hulp bieden aan de medemens in nood
hebben wij van een gift voorzien;
4. Ten behoeve van mensen die niet (meer) in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, hebben wij
de kerktelefoon onderhouden. De nieuwe techniek maakt het mogelijk dat ook anderen de
kerkdiensten kunnen beluisteren via internet;
5. Ouderen en langdurig zieken in de gemeente zijn bezocht aan het einde van het jaar met een
kleine kerstattentie.
Verder gaan de diakenen mee op huisbezoek met een ouderling.

